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Códigos negros e políticas pronatalistas em Cuba colonial 

Roberto Borges Martins1 

 

Resumo 

Examinamos a evolução da escravidão, do tráfico negreiro e das políticas de trabalho em Cuba 

no século XIX, de um ângulo específico: a obsessão dos cubanos pelas fontes externas de trabalho 

servil e sua recusa em promover a reprodução doméstica da população escrava. Ao longo da 

revolução plantacionista que transformou sua colônia antilhana no maior produtor mundial de 

açúcar, a Espanha, pressionada pela Inglaterra para extinguir o tráfico, tentou implantar políticas 

de estímulo à reprodução natural da escravaria. Mas a sucarocracia rejeitou esse caminho, apegou-

se à fonte africana e manteve um tráfico de contrabando por mais de quarenta anos. 

Palavras-chave: Cuba, Espanha, escravidão, tráfico, pronatalismo. 

 

Abstract 

The evolution of slavery, of the slave trade and of labor policies in Cuba is examined from a 

specific standpoint: the Cubans’ obsession for external sources of servile labor and their refusal 

to promote the domestic reproduction of the slave population. Throughout the plantation 

revolution that transformed its Caribbean colony into the world’s largest sugar producer, Spain, 

under British pressure to abolish the slave trade, repeatedly attempted to establish incentives to 

the natural increase of the slave labor force. But the Cuban sucarocracy rejected this path, clung 

to the African source and kept a contraband slave trade for more than forty years. 

Keywords: Cuba, Spain, slavery, slave trade, pronatalism. 
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 Neste artigo examinamos a evolução da escravidão, do tráfico negreiro e das 

políticas de trabalho em Cuba no século XIX, de um ângulo específico: a obsessão dos 

cubanos pelas fontes externas de trabalho servil e sua recusa em promover a reprodução 

doméstica da população escrava. Ao longo da revolução plantacionista que transformou 

sua colônia antilhana no maior produtor mundial de açúcar, a Espanha, pressionada pela 

Inglaterra para extinguir o tráfico, tentou implantar políticas de estímulo à reprodução 

natural da escravaria. Mas a sucarocracia rejeitou esse caminho, apegou-se à fonte 

africana e manteve um tráfico de contrabando por mais de quarenta anos. 

 Apesar de ser a maior das ilhas do Caribe, até bem tarde no século XVIII Cuba 

era apenas uma colônia periférica no vasto império espanhol na América. Produzia fumo, 

café, gado, couros, mantimentos e algum açúcar, mas era insignificante em meio aos 

gigantes exportadores das Índias Ocidentais inglesas e francesas2 . A partir da década de 

1770, a economia cubana iniciou um ciclo de crescimento que envolveu a produção de 

tabaco e de café, mas baseou-se sobretudo no setor açucareiro, que logo assumiu uma 

posição dominante. A área plantada em cana, o número de engenhos e sua capacidade 

média cresceram dramaticamente e, quando ocorreu o colapso da produção de Saint 

Domingue, Cuba era a região mais bem posicionada para aproveitar a oportunidade, 

suplantando as colônias inglesas e o Brasil. De quase nada em 1800, sua produção cresceu 

para 105 mil toneladas em 1830; 161 mil em 1840; 295 mil em 1850; 429 mil em 1860; 

e 703 mil em 1870, fazendo da ilha o maior produtor mundial de açúcar3 .  

 Para isso precisou de muitos escravos. De um sistema escravista também 

marginal, com apenas 44.333 escravos em 1774, Cuba tornou-se um dos principais 

destinos do tráfico atlântico, e mais que quadruplicou sua população servil nas quatro 

décadas seguintes, atingindo 199.145 em 1817. Continuou importando grandes 

quantidades de africanos no século XIX: sua escravaria chegou a 286.942 em 1827, e 

atingiu 436.495 cativos em 1841, apesar do tráfico ter se tornado ilegal desde 1820. Em 

1846, em virtude da repressão ao contrabando e de uma epidemia de cólera, o número 

caíra para 323.759, mas em 1861, perto da abolição efetiva do tráfico, voltara a crescer 

para 370.553. Em 1869, ás vésperas da Lei Moret, ainda havia 363.288 escravos na ilha4.   

                                                           
2 A ilha ocupava uma posição estratégica nas rotas marítimas entre a metrópole e suas colônias americanas, 

mas era economicamente marginal. 
3 Para uma descrição sucinta sobre a transformação da economia e da sociedade cubanas a partir de 1770, 

veja: (Knight 1970); e (Knight 1977). 
4 As estatísticas da população escrava cubana são confusas e há muitas discrepâncias entre as fontes oficiais, 

visitantes da ilha no século XIX, e historiadores antigos e contemporâneos, incluindo os cubanos. Kenneth 

Kiple dedicou um minucioso estudo a esta questão, e concluiu que todos os censos e contagens de população 
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 Assim como seus colegas do Caribe e do Brasil, e pelos mesmos motivos, os 

senhores cubanos importavam muito mais homens do que mulheres, e isso gerou, é claro, 

um grande desequilíbrio entre os sexos na população cativa. O problema já existia 

anteriormente, mas foi mantido e agravado pela revolução do açúcar. 

 Escrevendo em 1811, Francisco de Arango y Parreño, líder da ilustração 

reformista cubana e da modernização econômica da ilha, grande empresário, senhor de 

escravos, destacado autor e principal porta-voz da sucarocracia cubana junto à Corte 

espanhola, afirmou que  

não há uma única fazenda nesta ilha que tenha os negros que deveria ter 

(...) Tampouco há uma única na qual as fêmeas correspondam ao 

número de machos; e direi mais, são pouquíssimas as que tem fêmeas, 

porque assim são nossas coisas, e porque até recentemente manter os 

dois sexos juntos nos nossos prédios rurais, sem que isso fosse 

precedido pelo matrimônio, era mal visto por nossos moralistas, e não 

era pecaminoso condenar ao celibato perpétuo pessoas que tinham 

nascido e vivido em absoluta poligamia”. (Parreño 1811, pp. 32-34.).  

  

 Havia na zona rural grandes engenhos com centenas de cativos que não tinham 

um único escravo do sexo feminino5 .  

 Qualquer que tenha sido o peso desta pretensa interdição moral, o historiador 

Manuel Moreno Fraginals atribui o desequilíbrio dos sexos a uma motivação econômica, 

muito mais plausível, e alinhada com a postura dos demais escravistas americanos. 

Segundo ele,  

                                                           
cubanos do período colonial apresentam deficiências e problemas. Veja (Kiple 1976). José Antonio 

Piqueras também discute os censos e padrones cubanos a partir dos anos 1860 (Piqueras 2011). Os dados 

que utilizei tem as seguintes fontes: 1774 e 1817: (Kiple 1976, apêndice); 1827: Cuadro Estadístico de la 

siempre fiel Isla de Cuba correspondiente al año de 1827. Habana: Imprenta del Gobierno y de la Capitania 

General, 1829. 1841: Resumen del Censo de Población de la Isla de Cuba a fin del año de 1841. Imprenta 

del Gobierno por S. M., Habana, 1842. 1846: Cuadro Estadístico de la siempre fiel Isla de Cuba, 

correspondiente al año de 1846, formado bajo la dirección y protección del Excmo. Sr. Gobernador y 

Capitán General Don Leopoldo O'Donnell. Imprenta del Gobierno y Capitania General, 1847. 1861: 

Memorias de la Real Sociedad Economica de la Habana. Cuadro 22. Habana, s.d. 1869: Archivo Nacional 

de Cuba: Fondo no clasificado. Ms. Cuadro General de la Población de la Isla de Cuba correspondiente al 

año de 1869 (...) Habana, marzo 29 de 1870. Os dados para o período 1827 a 1869 foram obtidos 

diretamente em arquivos cubanos. 
5 O sacerdote cubano José Agustin Caballero explicitou o que muitos historiadores, e o próprio Parreño, 

deixam nas entrelinhas quando falam da escassez de mulheres nos sistemas escravistas americanos, ao 

escrever que “si no hay negras con quien casarse, todos los negros son masturbadores, nefandistas y 

sodomitas”. Caballero foi um filósofo, teólogo e ensaísta do final do século XVIII e princípio do XIX, que 

ficou conhecido como El amigo de los esclavos, pseudônimo utilizado no artigo “En defensa del esclavo”, 

publicado em 1791. A afirmação citada está no texto “Exposición relativa al matrimonio entre esclavos y 

otros asuntos relacionados con la población de la isla, así como algunos aspectos de la vida sexual de los 

esclavos” [1796], reproduzido como “Matrimonio entre esclavos” em (Caballero 1999, p. 320) Um dos 

raros historiadores brasileiros que trata com abertura desse tema é Luiz Mott (Mott 1992, pp. 176-212) e 

(Mott 1998).  
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os produtores de açúcar importavam somente homens, muito poucos 

engenhos tinham mulheres, porque segundo a lógica dos hacendados 

do início do século XIX não fazia sentido comprá-las, pois eram 

animais de baixo rendimento. Ter muitas seria desastroso, já que sua 

produção não correspondia ao investimento feito, enquanto ter muito 

poucas fazia delas um foco de constantes conflitos entre os homens”. 

(Fraginals 1976, p. 142) 

 

 Toda a trajetória de Cuba como grande produtor de açúcar, da decolagem até o 

topo do ranking, ocorreu em um período histórico em que o comércio negreiro foi cada 

vez mais estigmatizado e reprimido. A Inglaterra e os Estados Unidos aboliram o tráfico 

já na primeira década do século, e logo foram seguidos por outros países europeus. Em 

pouco tempo apenas o Brasil, Cuba e outras colônias espanholas de menor importância 

permaneciam nesse mercado, sofrendo pressões crescentes da Inglaterra. Os senhores dos 

engenhos, dos cafetales, das vegas e os gestores coloniais e metropolitanos da economia 

cubana tinham bons motivos para se preocupar com o suprimento de mão de obra escrava. 

 O desequilíbrio entre os sexos e seu impacto negativo sobre a reprodução dos 

escravos eram problemas bem conhecidos das autoridades e foram objeto de diversas 

propostas de correção, sinceras ou retóricas, desde as últimas décadas do século XVIII 

até a segunda metade do século XIX. 

 Já em 1784, a Audiência de Santo Domingo6  enviara a Madri um projeto de 

ordenamento sobre a escravidão nessa colônia, para ajudar a reverter “la decadencia 

lamentable (...) de esta anciana y respetable madre de las Colonias del Nuevo Mundo”7 . 

O Código de Legislación para el Gobierno Moral, Político y Económico de los Negros 

de la Isla Española, que ficou conhecido como Código Negro Carolino8 ,  era um longo 

documento no qual se afirmava, entre muitas outras coisas, que “a escassez de negros que 

diariamente se observa nas costas da Guiné, Senegal e outras, fará com que sejam cada 

vez mais raros, e mais custosa sua aquisição, o que torna mais urgente a necessidade de 

favorecer seus matrimônios, meio mais oportuno de evitar suas fugas e suavizar sua dura 

sorte e condição”. 

                                                           
6 Nessa época, Santo Domingo era a colônia espanhola que ocupava parte da Ilha de Española, ou 

Hispaniola, cujo restante era ocupado pela colônia francesa de Saint Domingue. Hoje são, respectivamente, 

a República Dominicana e o Haiti. 
7 Esta referência se deve ao fato de Hispaniola ter sido o primeiro lugar onde Colombo desembarcou na 

América, em 1492, reclamando a ilha para a Espanha. 
8 O código foi enviado à coroa, mas devido à morte de Carlos III, em 1788, não teve a aprovação real e 

nunca foi aplicado. A proposta não se refere a Cuba, que estava apenas iniciando sua revolução 

plantacionista, mas serve bem para ilustrar a preocupação com a reprodução dos escravos já presente no 

sistema colonial espanhol. 
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 Propõe, nessa linha, várias medidas pronatalistas: “Nenhum senhor de escravos 

poderá, sem justa causa, recusar-lhes permissão para se casarem” (...) a “notável 

esterilidade” das negras do campo em proporção às que vivem nas povoações, é atribuída, 

entre outros motivos, “ás desordens a que estão expostas nas fazendas onde há grande 

número de varões em comparação com o das fêmeas”, razão pela qual se determina que 

se mantenham habitações separadas para as fêmeas solteiras, e também para cada casal 

(...) “Não imporão às negras trabalhos duros e perigosos nos meses anteriores a seus 

partos, período no qual melhorarão seus alimentos, cuidando depois com esmero da 

criança e da educação de sua prole” (...) “Embora sejam sobremaneira prejudiciais à 

disciplina da ilha os enlaces matrimoniais entre escravas e negros livres, e mais ainda 

entre os cativos e as libertas (...) tais matrimônios não são absolutamente proibidos”, mas 

os senhores deverão dissuadir suavemente esses enlaces, oferecendo-lhes uma 

companheira fiel, com quem possam partilhar suas penas e fadigas9 .  

 Pouco depois, quando o Ayuntamiento de Havana, insatisfeito com o desempenho 

dos asientistas ingleses que detinham o contrato, resolveu rejeitar a renovação do asiento, 

a coroa atendeu à sua solicitação, e editou a Real Cédula de 28 de fevereiro de 1789, 

liberando o tráfico e permitindo a introdução, por dois anos, em Cuba, Santo Domingo, 

Porto Rico e Caracas, de negros adquiridos em qualquer mercado, sem pagar quaisquer 

direitos. Além de várias outras regras, o decreto manifestava claramente o propósito de 

estimular a reprodução, ao exigir que os “negros sejam de boas castas e qualidades”, e 

que pelo menos a terça parte seja constituída por fêmeas10 .  

 Poucos meses depois, prevendo que a liberação do tráfico aumentaria muito a 

população de negros nas colônias, a coroa editou, em 31 de maio de 1789, nova cédula 

com um conjunto de instruções que tinha o objetivo de assegurar maior controle da 

população escrava através de melhorias das suas condições de vida e, subsidiariamente, 

de contribuir para sua reprodução. O novo ordenamento, com o título Real Cédula de Su 

Majestad sobre la educación, trato y ocupaciones de los esclavos en todos sus dominios 

de Indias e islas Filipinas, bajo las reglas que se expresan, continha uma espécie de 

código dos direitos dos escravos e normas sobre o tratamento que a eles deveria ser dado, 

incluindo regras minuciosas sobre alimentação, moradia, vestuário, educação, trabalho, 

                                                           
9 O texto integral desse documento pode ser encontrado em (Salmoral 1995, pp. 267-324). Os trechos 

citados estão no Proemio e no capítulo 26 (De la población o procreación de los negros). 
10Real Cedula de Su Magestad concediendo libertad para el comercio de negros con las islas de Cuba, 

Santo Domingo, Puerto Rico, y Provincia de Caracas, á Españoles y Extranjeros, baxo las reglas que se 

expresan. Madrid, en la imprenta de la Viuda de Ibarra, 1789. 
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cuidados com saúde, matrimônios e diversões, etc., fixando inclusive procedimentos e 

sanções penais para os senhores e mayorales que não cumprissem seus preceitos. O 

regulamento levantou uma furiosa oposição dos senhores em todas as colônias, 

especialmente com relação às limitações que impunha sobre seu poder de punir os negros, 

e não chegou a vigorar, tendo sua aplicação suspensa11 .  

 Os cubanos não queriam mulheres para produzir escravos futuros e incertos. Os 

traficantes queriam vender homens, que alcançavam melhores preços, e a coroa também 

tinha pressa em acelerar a revolução plantacionista. Assim, quando a Real Cédula de 24 

de novembro de 1791 prorrogou por seis anos a liberação do tráfico, a quota obrigatória 

de hembras foi suprimida, ficando a proporção dos sexos por conta do mercado. Em 1798 

houve nova extensão por seis anos, nas mesmas condições da cédula anterior.  

 A preocupação com a reprodução dos negros foi novamente levantada em 1795. 

Em sessão pública do Real Consulado de Agricultura y Comercio de la Habana, Arango 

y Parreño, explicitamente preocupado com “el esfuerzo de los gobiernos europeos de 

erradicar el trafico de negros de África” e com o progresso do abolicionismo no 

parlamento inglês, apresentou a proposta de estimular a introdução de africanas através 

da imposição de uma taxa de seis pesos sobre cada homem importado, e da exortação aos 

hacendados para comprá-las até que formassem um terço de suas dotaciones, ou  plantéis. 

A moção foi massacrada, assim como o substitutivo, também proposto por Parreño, que 

impunha uma capitação sobre as propriedades que não tivessem pelo menos um terço de 

fêmeas. “A grande maioria entendeu não ser necessário empregar-se nenhum meio 

obrigatório para a propagação dos escravos crioulos, visto que nossas leis já são 

suficientes, dotando os escravos do direito de se casarem quando bem o entenderem”. Foi 

então criada uma comissão para sugerir “as maneiras mais suaves e mais convenientes” 

de obter a reprodução dos negros, cujas propostas, embora totalmente pífias e inócuas, 

foram rejeitadas como as demais, por serem consideradas coercitivas12 .  

 Antes mesmo que terminasse o prazo estipulado em 1798, foi solicitada a 

renovação da liberdade do tráfico, que foi prontamente atendida. A Real Cédula de 22 de 

abril de 1804 permitia a continuação do comércio de africanos por mais doze anos pelos 

                                                           
11Real Cédula de Su Majestad sobre la educación, trato y ocupaciones de los esclavos en todos sus 

dominios de Indias e islas Filipinas, bajo las reglas que se expresan. Madrid, en la Imprenta de la Viuda 

de Ibarra, año de 1789. O texto integral desta Real Cédula pode ser encontrado em (Salmoral 1996, pp. 

311-17) Sobre a reação dos cubanos, veja (Salmoral 1996 b, pp. 155-178). 
12 Essas propostas podem ser vistas com algum detalhe em (Cortes Extraordinarias de Espanha. Anexo no. 

5, p. 113) 
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espanhóis, e por mais seis anos pelos estrangeiros. Determinava o cumprimento 

escrupuloso das disposições sobre o bom tratamento dos escravos, contidas na cédula de 

1798, e ordenava medidas pronatalistas bem mais incisivas que as de 1789. O Governador 

deveria cuidar para que fossem colocadas negras em todos os engenhos e fazendas onde 

houvesse apenas homens, permitindo somente a introdução do sexo feminino nestes 

estabelecimentos, até que estivessem casados todos os escravos que o desejassem, 

“fazendo entender aos fazendeiros que além de ser este um dever de justiça e consciência, 

isso lhes traria o benefício de aumentar o número de seus escravos, sem o contínuo 

dispêndio de seus capitais com a compra de negros boçais para substituir os mortos”13. 

Com isto se esperava deflagrar uma cadeia de causalidade que traria mais felicidade para 

os escravos (e portanto mais segurança para a sociedade) e economia para os senhores. O 

tratamento humano, somado ao equilíbrio dos sexos e ao estímulo aos casamentos geraria 

auto-suficiência e independência de um tráfico cada vez mais incerto e dispendioso. 

 A ideia de se provocar esta sequência virtuosa – agora às avessas, começando pela 

proibição do tráfico e gerando a amelioration e a reprodução como resultados – aflorou 

novamente nas Cortes de Cádiz, em 1811. O delegado da Nova Espanha, Miguel Gurudi 

y Alcócer, e o deputado asturiano Agustín de Argüelles, apresentaram às Cortes projetos 

de lei que incluíam a abolição imediata do tráfico negreiro. Segundo Argüelles, os 

defensores da abolição do tráfico na Inglaterra previam que os próprios planters e outros 

proprietários de escravos seriam beneficiados por esta proibição, porquanto, não podendo 

no futuro introduzir novos negros, ver-se-iam diante da necessidade de tratar melhor 

aqueles que já possuíssem. Daí se seguiria necessariamente que, uma vez que sua 

condição fosse melhorada, eles se multiplicariam, com benefícios para si e para seus 

amos. “Embora seja muito curto o tempo transcorrido desde a abolição [do tráfico para o 

Caribe Britânico], estou seguro de que a experiência justificou esta profecia. O mesmo 

sucederá com os nossos donos de engenhos e demais agricultores de Havana, de Porto 

Rico e Costa Firme”. (Argüelles. Cortes Extraordinarias de Espanha, pp. 93-94). 

 As propostas geraram grande frenesi entre os cubanos, que incumbiram, mais uma 

vez, Arango y Parreño de preparar uma refutação, apresentada em 20 de julho de 1811, 

como uma representação conjunta do Ayuntamiento, do Real Consulado, e da Sociedade 

Patriótica de Havana. (Parreño 1811)  

                                                           
13 Real Cédula de 22 de abril de 1804, pp. 124-25. 
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 Numa longa diatribe, o autor se aproveita da fragilidade conjuntural do estado 

espanhol, chantageia, faz terrorismo e ameaças mal veladas de sedição. É um emaranhado 

de sofismas, falácias e piruetas retóricas, nas quais evoca razões históricas, filosóficas, 

religiosas, políticas, econômicas, e até éticas e humanitárias para arguir a justiça da 

continuação do comércio negreiro. 

 Do ponto de vista que nos interessa aqui, basta observar que Don Francisco não 

só rechaça a proposta abolicionista, mas contesta a própria dinâmica do alegado círculo 

virtuoso. Usa a falta de mulheres (que não queriam ter) para defender a continuidade do 

tráfico (que era a única coisa que lhes interessava). 

O Sr. Argüelles afirmou, com razão, que a propagação da classe dos 

escravos dependia em grande parte da suavidade no exercício da 

dominação; mas muito se enganou ao acreditar que privá-los 

subitamente do poder de trazer novos escravos de fora seria um meio 

eficaz para fazer com que os senhores ajam com a brandura necessária. 

Isso teria acontecido (...) nas ilhas inglesas porque eles tiveram todo o 

tempo para dotar suas propriedades de todos os braços de que 

precisavam, e para provê-las das fêmeas necessárias à procriação (…) 

Mas o Sr. Argüelles, que nada sabe das nossas fazendas, as confundiu 

com as dos ingleses [e] quis aplicar a elas as mesmas regras ou deduzir 

as mesmas consequências (…) Dirá agora que a suspensão abrupta da 

permissão de extrair escravos (...) fará com que aqueles que já aqui 

estão sejam mais bem tratados e se multipliquem mais? Poderiam ser 

mais bem tratados se nos privam do poder de suprir nossas fazendas dos 

braços indispensáveis? Pode a espécie se multiplicar ali onde faltam 

mulheres? (Parreño 1811, p. 40-41). 

 

 Nega a necessidade de melhorias no tratamento dos escravos em Cuba: “nós que 

podemos exibir mais negros do que aqueles que recebemos, que temos tantos livres, que 

podemos demonstrar por todos os meios a geral doçura de nossos costumes a esse 

respeito, e as vantagens que colhem os negros transportados e colocados nas nossas mãos, 

não precisamos imitar a conduta de outras nações (…) os ingleses tem a metade dos 

negros que importaram, e são quase todos escravos; enquanto nós temos um terço a mais 

do que os que recebemos, entre os quais 114.000 livres”. (Parreño 1811, pp. 39 e 45). 

 Ao invés de melhorar a sorte dos escravos, o fim do tráfico traria mais sofrimentos 

para os que já estavam na ilha, pois seriam mais exigidos no trabalho e teriam menos 

mulheres, o que traria mais insegurança para os brancos.  

O maior serviço que se poderia prestar à humanidade nesta questão (…) 

seria o de facilitar os meios para que o escravo do campo não seja 

forçado a trabalhar ainda mais acima de suas forças (…) não pode ser 

uma boa coisa condenar ao celibato e ao trabalho ainda mais pesado os 

negros que aqui já estão; não pode ser prudente, sob qualquer pretexto, 
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causar esses males incontestáveis para produzir um bem (…) que será 

sempre muito duvidoso e ínfimo”. (Parreño 1811, p. 43). 

 

 E termina afirmando que o projeto estava de ponta-cabeça: “os benefícios 

desejados e merecidos pelos negros deveriam ter outro ponto de partida, e se desenvolver 

na ordem inversa da que foi proposta”. Seria um erro tratar do problema da escravidão 

começando pela questão do tráfico. (Parreño 1811, p. 47) 

 As Cortes não estavam muito preocupadas com esse assunto, e não queriam criar 

problemas com a sucarocracia criolla. Pouco depois a pauta foi inteiramente dominada 

pelos debates sobre a constituição (que acabaram gerando La Pepa, em 1812) e o tema 

do tráfico saiu de cena. O parlamento espanhol só voltou a ele mais de trinta anos depois, 

em 1845. 

 Nesse meio tempo, os ingleses aumentaram a pressão contra o comércio de 

africanos, e os cubanos continuaram a defendê-lo com unhas e dentes. Pouco depois do 

Congresso de Viena, a Inglaterra iniciou negociações bilaterais com a Espanha, incluindo 

na pauta o fim imediato do tráfico ao norte do Equador e sua completa extinção no curto 

prazo. A questão foi submetida ao Conselho das Índias que, em 15 de fevereiro de 1816, 

levou ao rei um documento no qual apresentava a posição favorável da maioria, e também 

a de uma minoria que se opunha à abolição. (Marquese, Parron e Berbel, 2017, p. 91). 

Nos aspectos que aqui focalizamos a discussão ocorreu basicamente dentro do mesmo 

marco daquela travada nas Cortes, cinco anos antes. 

 Entre os que concordavam com a proposta britânica, evocava-se, ao lado de outras 

coisas, o argumento da sequência virtuosa da amelioration e seus efeitos demográficos. 

Os dissidentes defendiam que o tráfico (cujo prazo, dado pela cédula de 1804, expiraria 

naquele ano), pudesse prosseguir por pelo menos mais cinco anos. Pelos argumentos 

utilizados, muitos dos quais já tinham aparecido na Representación de Havana às Cortes 

em1811, a proposta pró-tráfico tem a marca inconfundível de Arango y Parreño, que nessa 

época era membro do conselho. Além de todo o aranzel usado naquele debate, o discurso 

da minoria também repetia que a reprodução dos escravos não supriria a demanda da 

economia em forte expansão, porque as mulheres eram muito poucas, tinham poucos 

filhos e morriam jovens. A sorte dos escravos da ilha ficaria ainda mais dura, pela 

escassez de mulheres e pela maior carga de trabalho a ser feita por um número menor de 

braços. Além disso seu preço cresceria, dificultando-lhes a compra de sua liberdade. 

(Aimes 1907, pp. 72-77) 
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 A deliberação de Fernando VII foi mais uma vitória para os escravistas cubanos, 

que obtiveram o adiamento desejado. Sua Majestade Católica assinou com o Rei da 

Inglaterra o tratado de 23 de setembro de 1817, pelo qual se comprometia a abolir o tráfico 

em todos os seus domínios no dia 30 de maio de 1820, data após a qual seria ilegal para 

todos os seus súditos se engajarem em tal comércio em qualquer porto da África. A 

Espanha receberia 400 mil libras esterlinas para serem usadas como indenização por 

eventuais prejuízos causados pelo tratado14 . 

 O futuro mostraria que os súditos cubanos (e muitos peninsulares) não tinham 

nenhuma intenção de cumprir esse acordo, e que a coroa espanhola não tinha nem os 

meios necessários nem a vontade política suficiente para fazê-los cumprir. 

 O barão Alexander von Humboldt esteve duas vezes em Cuba, entre 1800 e 1804, 

durante sua viagem científica à América. Além de suas observações pessoais, montou 

uma rede de colaboradores que continuaram alimentando-o de informações sobre a ilha 

por muitos anos. Quando finalmente publicou seu Essai Politique sur l’Ile de Cuba, em 

1826, mencionou com elogios as propostas de Parreño, de 1795, sobre a necessidade de 

introduzir negras na população, e deu sua receita para incrementar a reprodução dos 

cativos. 

O escravo que tem uma cabana e uma família é menos infeliz do que 

aquele que é apriscado num curral como parte de um rebanho. Quanto 

maior o número de escravos morando com suas famílias em choupanas 

que acreditam lhes pertencer, mais rápida será sua multiplicação (...) O 

aumento do número de escravas, tão úteis pelos cuidados que prestam 

a seus maridos e a seus compatriotas doentes, a isenção de trabalho na 

gravidez, o desvelo com as crianças, a instalação dos negros em 

casebres separados por famílias, a fartura de comida, a multiplicação 

dos dias de descanso, e um regime moderado de trabalho, eis os meios 

mais adequados para evitar o extermínio dos negros”. (Humboldt 1826, 

p. 179) 

 

 Em 1842, o Capitão General e Governador Gerónimo Valdés tentou novamente 

estabelecer normas para o controle e o tratamento dos escravos. O Reglamento de 

esclavos, publicado em novembro daquele ano repetia, em grande parte, as estipulações 

da malfadada cédula de 31 de maio de 1789, em quarenta e oito artigos que estabeleciam 

regras detalhadas sobre os mais diversos aspectos da vida e da administração dos cativos. 

Além de preceitos minuciosos sobre seu bem-estar geral (alimentação, abrigo, vestuário, 

trabalho, descanso, etc.), vários itens revelam preocupação específica com sua 

                                                           
14Treaty between His Britannic Majesty and His Catholic Majesty, for preventing Their Subjects from 

engaging in any illicit Traffic in Slaves. Signed at Madrid the 23d of September 1817. 
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reprodução, particularmente com a sobrevivência dos negros recién nacidos e dos 

chiquillos. Os artigos oitavo e nono, detalham a alimentação que se devia dar aos 

pequenos e determinam o estabelecimento de criolleras (creches) em todos os engenhos 

e cafetales, para cuidar das crianças durante o trabalho das mães15 . O artigo 27 estabelece 

a criação de enfermarias, cuidados médicos e de enfermagem para os doentes, e os artigos 

25 e 29 determinam que se estimulem os casamentos e que seja dada “una habitación 

aislada para cada matrimonio”. (Valdés 1842) 

 O Regulamento de 1842 não teve melhor sorte que o seu predecessor de 1789. 

Além de acirrada oposição dos hacendados, que o consideraram novamente uma invasão 

inaceitável de seu poder dominial sobre os cativos (especialmente de sua autoridade para 

puni-los), ele foi engolfado por uma série de rebeliões escravas, que tornaram 

impraticável sua aplicação, e fizeram com que fosse simplesmente ignorado. (Marquese, 

Parron e Berbel, pp. 214-19) 

 Com a pressão inglesa tornando-se insuportável, o governo espanhol tentou 

socorrer o setor açucareiro cubano promovendo realocações setoriais da força de trabalho 

e novos estímulos pronatalistas. O Real Decreto de 22 de março de 1854 teve por objetivo 

forçar a transferência dos escravos urbanos para a zona rural, melhorar as razões de sexo 

nas dotaciones e, mais uma vez, estimular a reprodução dos cativos. Criava impostos 

sobre os homens escravos não residentes nos estabelecimentos agrícolas, isentava do 

pagamento da alcabala as vendas de escravos das cidades para o campo ou decorrentes 

de casamentos, e dobrava essa taxa para as vendas no sentido contrário. As provisões 

pronatalistas determinavam isenções ou descontos para famílias escravas com crianças, e 

criavam três prêmios anuais, de igual valor, a serem pagos com a receita arrecadada por 

esses tributos: para o senhor de cinquenta ou mais cativos que obtivesse a mais alta taxa 

de nascimentos legítimos; para a fazenda que apresentasse a menor taxa de mortalidade; 

e para aquela que tivesse a mais alta porcentagem de escravas16 . (Aimes, pp. 178-79)  

 Não se pode dizer que as políticas pronatalistas e de amelioration fracassaram em 

Cuba, pois na verdade elas nunca foram aceitas ou implementadas pelos senhores ou pelas 

                                                           
15Curiosamente, não há nenhuma provisão estabelecendo isenção ou redução de trabalho para as negras 

grávidas, paridas ou lactantes. O artigo décimo determina apenas que “si [as crianças] enfermasen durante 

la lactancia, deberán entonces ser alimentados a los pechos de sus mismas madres, separando a éstas de las 

labores o tareas del campo, y aplicándolas a otras ocupaciones domésticas”. 
16 Nessa época, o setor cafeeiro já estava arrasado, pela concorrência brasileira e pelos grandes furacões de 

1844 e 1846, e grande parte de seus escravos já tinha sido transferida para o açúcar. Além disso, os cubanos 

já vinham importando coolies chineses desde 1847 (sobretudo a partir de 1853), e fizeram alguns 

experimentos com trabalhadores yucatecos do Mexico, galegos, catalães e ilhéus das Canárias. 
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autoridades coloniais. Os cubanos nunca tiveram nenhuma intenção de desistir do 

suprimento externo e de enfrentar os riscos, e sobretudo os prazos, da reprodução natural 

da força de trabalho. Estavam surfando uma grande onda de crescimento e 

enriquecimento, tinham pressa e queriam mais e mais escravos prontos para entrar na 

produção. 

Embora tenha procurado diligentemente, não consegui ter notícia de 

uma única propriedade na qual o número de trabalhadores fosse 

sustentado por nascimentos dentro do próprio estabelecimento. Na 

verdade, a ideia de fazer a população escrava se auto-abastecer é a 

última coisa que parece entrar na cabeça de um cubano; e assim será 

enquanto (...) ele os puder comprar mais baratos do que pode criar”. 

(Baird 1850, p. 130) 

  

 Assim, optaram sistematicamente por concentrar seus esforços em enfrentar as 

pressões dos ingleses e continuar importando africanos. O estado espanhol celebrou 

novos tratados, editou cédulas e ordens reais, leis penais e regulamentos para coibir e 

punir o tráfico, mas nenhuma dessas medidas, fosse ela sincera ou para-inglês-ver, teve 

efetividade até o meado da década de 1860. Os hacendados e as autoridades coloniais 

realizaram, por seu lado, um incrível jogo de artimanhas, fraudes, dissimulações e 

manobras evasivas, bastante bem-sucedidas. Cerca de 541 mil, ou quase 70% do total dos 

779 mil africanos importados, desembarcaram na ilha entre 1821 e 1866, depois, portanto, 

desse comércio ter se tornado ilegal. Cuba foi a última região da América (nação 

independente ou colônia) a abandonar o tráfico atlântico17.  

 Tudo indica que os cubanos não se interessavam pela equalização dos sexos em 

suas dotaciones18 . Isso fica bastante claro nos dados demográficos disponíveis. Em 1817 

havia 166 homens por cada 100 mulheres na população escrava. Essa razão cresceu para 

177 em 1827, e para 181 em 1841, em virtude das grandes importações (cerca de 16 mil 

por ano, em média, entre 1821 e 1840) motivadas pela vertiginosa expansão do setor 

açucareiro no período, e que continham sempre muito mais homens do que mulheres. Em 

1861 o desequilíbrio caiu para 144, mas isso não significa que foram importadas mais 

mulheres. A queda da razão de masculinidade deve-se à sobremortalidade masculina, 

                                                           
17 The Trans-Atlantic Slave Trade Database. 
18 Manuel Moreno Fraginals disse que nos anos 1820 os cubanos passaram a importar mais mlheres, e 

obtiveram aumentos em sua fertilidade, mas isso não encontra suporte nos dados demográficos. (Fraginals 

1977, p. 192) 
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conjugada com uma desaceleração do tráfico, cuja média anual se reduziu a quase metade 

no período 1841-1866, com pouco menos de 8.40019 .  

 Também não se preocupavam em melhorar o tratamento dos cativos, fosse para 

conservá-los, fosse para gerar a pretensa sequência virtuosa que conduziria à sua 

reprodução. Não aceitavam propostas de amelioration, que além de considerarem 

antieconômicas, rejeitavam como intromissões na administração privada de sua 

propriedade20 .  

 Todos os sistemas escravistas se auto-proclamavam benevolentes, mas em Cuba 

esse discurso atingiu o paroxismo. Diziam que os escravos cubanos eram bem tratados e 

felizes, vivendo em um sistema patriarcal de senhores bondosos. Não se pejavam de 

empregar palavras como dulce e dulzura para caracterizar as relações entre os cativos e 

seus donos e, quando pressionados, produziram peças antológicas em defesa de seu 

regime. 

 Isso pode ser constatado, por exemplo, no artigo da Condessa de Merlin, uma 

criolla da plantocracia cubana, viúva de um conde francês, que vivia como uma socialite 

em Paris. Longe da sofisticação alcançada pelos escravocratas norte-americanos, o que 

singulariza esse texto tolo – mas publicado em 1841 pela já prestigiosa Revue des Deux 

Mondes – é a desfaçatez piegas com que descreve as relações entre escravos e senhores 

em Cuba. Além da arenga pró-escravista usual, que conhecemos através da pena de 

Gilberto Freyre (boa alimentação, cuidados com a saúde, cuidados na velhice, cargas de 

trabalho e punições leves e justas, comparações com a miséria dos operários livres 

europeus, etc.) a condessa relata causos “verídicos” de escravos que recebiam a notícia 

de sua libertação em prantos, de emancipados ou coarctados que se lançavam aos pés dos 

antigos donos implorando para serem reescravizados, de africanos que preferiam a 

escravidão em Cuba à condição de príncipes na África. Ou de escravos que ajuntavam 

dinheiro e compravam mais escravos para presentear seus mestres, de outros que 

enfrentavam seus companheiros em revolta e morriam defendendo seus amos, ou ainda 

de cativos que sentiam tanta dor na morte de seus senhores, que rolavam pelo chão 

                                                           
19 As fontes dos dados demográficos são as mesmas dos dados da população escrava total, e as importações 

são da Trans-Atlantic Slave Trade Database. 
20 Veja o artigo referido acima, de Manuel Salmoral, sobre a reação dos senhores à Real Cédula de 31 de 

maio de 1789. 
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arrancando a própria pele com as unhas, em desespero. Vale a pena lê-lo21 . (Merlin 1841 

e Merlin 1841 b). 

 Os códigos escravistas espanhóis, que tinham sido rejeitados ou que nunca foram 

cumpridos, eram repetidos como mantras, para atestar a benignidade do sistema, 

sobretudo pelas facilidades que concediam para o escravo se coarctar ou se emancipar 

comprando sua liberdade. 

 O artigo apresentado na General Anti-Slavery Convention de 1840 por Richard 

Madden é uma devastadora refutação da lenda da benevolência da escravidão em Cuba, 

e um alerta sobre o trágico equívoco que era acreditar na suavidade daquele regime. 

Denuncia especialmente a hipocrisia da legislação espanhola de proteção aos cativos – 

the solemn mockery of spanish law – que chama de “um pomposo deboche”. Com a 

autoridade de anos de serviço na Jamaica e em Cuba22, Madden desnuda a fantasia das 

cédulas reais, dos reglamentos e normas de bom tratamento, do direito à manumissão e à 

coartação, do papel do síndico protetor, etc., quando comparados com a realidade que 

observou em Cuba.  

[A crença] na suavidade da escravidão espanhola tem sua origem nas 

ordenações reais e nas leis feitas para sua regulamentação. Não tenho 

dúvida de que o espírito dessas leis é humano, mas a grande pergunta 

é, são elas compatíveis com os interesses dos proprietários? São elas 

implementadas? A escravidão negra, na forma em que sempre existiu 

nas colônias das Índias Ocidentais, cria uma situação na qual a 

lucratividade do senhor do trabalho cativo sempre transforma o bem-

estar do trabalhador numa questão de menor importância. 

Não preciso lembrar-lhes que, enquanto os pobres indígenas se 

contorciam sob o chicote da mais absoluta crueldade que o mundo havia 

visto até então, enquanto as colônias espanholas exterminavam 

completamente a raça de suas vítimas pela assombrosa dureza de sua 

escravidão, os reis da Espanha estavam editando cédulas benevolentes 

e ordenações humanas para o tratamento dos infelizes escravos (…) os 

indígenas sucumbiam nas minas, morriam sob os açoites, se escondiam 

na fome das cavernas, ou buscavam no suicídio o refúgio derradeiro 

contra a brutalidade espanhola. Sim, a raça inteira pereceu, enquanto os 

reis de Espanha e seus ministros conjuravam leis impraticáveis (…) O 

mesmo terrível sistema de crueldade acontece hoje nas colônias 

espanholas – os mesmos terríveis males operam em surdina. Troque-se 

a expressão indígenas por negros, a palavra minas por plantations, e em 

qualquer outro aspecto, a mesma tragédia sangrenta está sendo 

novamente encenada – o mesmo medonho trabalho de extermínio, o 

                                                           
21 Comtesse Mercédès Merlin. Les esclaves dans les colonies espagnoles.  Revue des Deux Mondes, 4ème 

série, tome 26 (1841), pp. 734-769. Há uma tradução resumida para o espanhol: Condesa de Merlin. Los 

esclavos em las colonias españolas. Madrid: Imprenta de Alegria y Charlain, 1841; e uma para o português, 

de minha autoria, não publicada. 
22Richard Robert Madden era um médico, abolicionista, historiador e escritor irlandês. Foi um dos 

magistrados encarregados de supervisionar a libertação dos escravos na Jamaica e, entre 1835 e 1839, foi 

superintendente dos africanos libertos em Havana.  



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Códigos negros e políticas pronatalistas em Cuba colonial 

 

15 

mesmo escárnio cruel de obstar o mal com leis não cumpridas e cédulas 

sem nenhuma esperança de serem implementadas. 

Mas essas leis não foram criadas para ser cumpridas, nunca foram 

cumpridas e, mais importante, jamais poderão ser cumpridas contra os 

senhores que as transgredirem, porque, na verdade, esses são os 

mesmos homens aos quais está confiada sua execução. Todos admitem 

a excelência da lei civil espanhola, porém a iniquidade dos tribunais 

espanhóis, a corrupção dos juízes espanhóis, e a incomparável vilania 

dos advogados espanhóis, é proverbial em todas as colônias da 

Espanha. A justiça é comprada e vendida em Cuba com a mesma falta 

de recato com que os bozales são comprados e vendidos nos 

barracones. 

Minha própria experiência não é baseada em casos particulares de 

crueldade ou de opressão. A verdade que quero estabelecer é a de que 

a escravidão em Cuba é mais destruidora de vidas humanas, mais 

perniciosa à sociedade, mais degradante para o escravo e aviltante para 

o senhor, mais fatal para a saúde e a felicidade do em qualquer outra 

nação escravista na face do mundo conhecido23 . (Madden 1841, pp. 

212-39) 

 

 A situação de Cuba ao longo de toda a primeira metade do século XIX era 

diferente daquela das colônias inglesas alguns anos antes: lá o lobby escravocrata do 

Caribe – o West Indian interest – foi derrotado no parlamento da metrópole, e o tráfico 

foi efetivamente encerrado. Embora seus resultados tenham sido pífios na vigência da 

escravidão, a política de amelioration e os estímulos pronatalistas tornaram-se questões 

de vida ou morte para o sistema. Em Cuba a elite colonial foi capaz de impor seus 

interesses. 

 É possível que parte do fracasso fosse devida à impotência e à capitulação do 

estado espanhol diante do poder e das chantagens dos hacendados coloniais. No império 

em frangalhos, essa colônia tinha um valor econômico incalculável e crescente, à medida 

em que realizava sua vocação plantacionista e ocupava a lacuna deixada por Saint 

Domingue. Mas é também verdade que muitos interesses traficantes estavam solidamente 

instalados entre comerciantes peninsulares, em altos escalões da hierarquia metropolitana 

e até mesmo na família real. É provável que a obstinação em prosseguir com o tráfico 

fosse resultante de vários fatores entre os quais a geopolítica do império teve um papel 

importante. 

                                                           
23A denúncia de Madden é muito mais detalhada e fundamentada do que os excertos apresentados nesta 

citação. Outra importante descrição contemporânea sobre as condições dos escravos em Cuba pode ser 

encontrada no livro do escocês David Turnbull, também abolicionista e cônsul britânico na ilha de 1840 a 

1842.  Veja (Turnbull 1840). Turnbull foi também um destacado participante da convenção antiescravista 

de 1840, e suas intervenções podem ser vistas nos Proceedings do congresso. 
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 Ou, como disse o historiador espanhol José Antonio Piqueras: Não foi apenas um 

problema de tolerância da metrópole ou de venalidade dos capitães generais, foi a chave 

de um consenso colonial forjado na década de 1820, quando ao primeiro contrabando, 

atribuído à incapacidade de controlar a costa, se sucede um comércio ilegal em grande 

escala, amparado pela Espanha, sobre o qual se sela a fidelidade da classe dos hacendados 

à coroa, e com esta a dos múltiplos beneficiários insulares da prosperidade de uma colônia 

escravista que, na esteira da revolução industrial inglesa, ingressava em sua idade do ouro. 

(Piqueras 2011, p.195) 

 Mais de um observador da escravidão em Cuba havia dito que a última coisa que 

entraria na cabeça de um cubano seria a ideia de promover endogenamente a reprodução 

da força de trabalho enquanto pudessem comprar trabalho escravo de fontes externas. 

Esses comentaristas tinham razão. Longe de promoverem políticas de buen tratamiento 

ou de estimularem a natalidade em suas dotaciones, quando a pressão inglesa se tornou 

insuportável, e foram forçados a desistir do tráfico de africanos, os cubanos já tinham 

encontrado um novo manancial de mão de obra servil e barata. 

 Depois de ensaios exploratórios no final dos anos quarenta, começaram a importar 

grandes quantidades de coolies chineses. Por meio desse novo tráfico, entre 1847 e 1873, 

chegaram vivos a Cuba 121.810 chineses. As condições de seu transporte eram piores do 

que as dos negros, e as taxas de mortalidade na travessia eram mais altas: enquanto a 

média de mortos nos mais de três séculos do tráfico negreiro foi de 6,9% dos embarcados, 

a do tráfico de coolies para Cuba atingiu 11,8%. A adesão ao contrato era, como em todos 

os sistemas de indenture, formalmente voluntária, mas o sistema de recrutamento – 

sedução, mentiras, violência, sequestro, embarques forçados, etc. – não deixava dúvidas 

quanto à sua verdadeira natureza. Relatos contemporâneos falam de muitos indivíduos 

que se jogavam no mar, em desespero, ao perceberem a armadilha em que tinham caído. 

 O novo tráfico, como o anterior, envolveu uma poderosa rede internacional de 

agentes recrutadores, transportadores e financiadores de mais de uma dezena de 

nacionalidades, mas as principais firmas traficantes pertenciam a famílias cubanas com 

larga tradição no tráfico negreiro. A mais importante de todas pertencia à família de Julian 

Zulueta, que era também o maior traficante de negros da ilha. Os chineses foram 

empregados nos engenhos e usinas de açúcar, nas minas de cobre e na construção de 

ferrovias. Os contratos de indenture eram de oito anos, mas suas condições eram 

sistematicamente ignoradas, e os coolies eram comprados, vendidos e tratados como 

escravos. Ou talvez pior do que os escravos: falava-se na época que metade dos chineses 
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morria antes de completar seus termos de oito anos. A importação de chineses só foi 

interrompida em 1873, quando o relatório de uma comissão oficial enviada a Cuba expôs 

as tenebrosas condições de recrutamento, de transporte, de trabalho e de vida dos 

imigrantes, e levou o governo chinês a proibir essa migração24 .  

 Quando a escravidão foi abolida, em 1886, Cuba havia passado pela experiência, 

incomum, da coexistência, durante quatro décadas, de dois diferentes sistemas de trabalho 

compulsório – a escravidão negra e a servidão sob contrato dos chineses. Muitos 

contemporâneos e muitos historiadores consideram a diferença meramente formal, pois o 

regime a que estavam submetidos os chineses era igual, ou talvez pior, do que a 

escravidão. 

 

Post scriptum 

 Não posso deixar de comentar aqui o trabalho do historiador tunisino Karim 

Ghorbal. Em um artigo de 2009, Ghorbal defende a tese de que, entre 1820 e 1850, teria 

ocorrido em Cuba uma “evolução das mentalidades”, gerada pela necessidade dos 

senhores se ajustarem ao fim do tráfico africano. Essa transformação do pensamento, que 

teria sido comandada pelos líderes do reformismo criollo, José Antonio Saco e Domingo 

del Monte, ter-se-ia configurado numa política de buén tratamiento, que objetivava cuidar 

melhor dos escravos, equalizar os sexos dos plantéis e com isso garantir sua reprodução 

natural, ou seja, desencadear o processo que estamos chamando aqui de sequência 

virtuosa. 

 Para demonstrar sua postulação, o autor desfila a velha lista das cedulas reais e 

reglamentos de tratamento dos cativos, enfatizando seus aspectos humanos e 

pronatalistas. A isso acrescenta as notícias das publicações do Vademecum de los 

hacendados cubanos, do médico franco-cubano Honorato Bernard de Chateausalins, em 

1831; das “Observaciones sobre los ingenios de esta isla”, de Andrés de Zayas, em 1836; 

e do livro Los Ingenios, de Justo Germán Cantero, em1857. 

 Ghorbal não apresenta, e nem poderia apresentar, nenhuma evidência do 

cumprimento da solemn mockery of spanish law, cujos ordenamentos, como já vimos, 

foram todos rechaçados ou ignorados pelos cubanos. 

 El Vademecum de los hacendados cubanos, o guía práctica para curar la mayor 

parte de las enfermedades. Obra adecuada a la zona tórrida y muy útil para aliviar los 

                                                           
24 Sobre o tráfico de coolies chineses para Cuba, a participação da elite cubana e as condições de vida e de 

trabalho dos imigrantes, veja (Yun 2008). 
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males de los esclavos, é apenas mais um bem-intencionado manual de medicina prática 

para escravos, muito comum nos países escravistas desde, pelo menos, o século XVIII. 

Longe de constituir “la prueba de que las mentalidades empezaban a evolucionar en 

materia de política de ‘buen tratamiento’, como diz o autor, a leitura deste livro revela um 

atestado eloquente do Dr. Chateausalins (que não era nenhum abolicionista britânico, mas 

um médico com vasta experiência em Cuba e outras partes o Caribe) sobre as más 

condições de vida e tratamento dos escravos. Ele afirma, por exemplo, que havia 

hacendados que não conseguiam obter uma única cria ao longo de muitos anos, e que 

escravas no nono mês de gravidez eram obrigadas a executar nos canaviais a mesma tarefa 

dos homens. (Chateausalins 1831) 

 O trabalho de Zayas é um memorial sobre a administração dos engenhos, 

publicado nas Memorias da Sociedad Económica de La Habana, no qual enfatiza a 

ordem, a disciplina e a redução do custo de manutenção dos cativos. Recomenda, entre 

outras coisas, que sejam construídas senzalas (barracones) em substituição aos bohios 

individuais, e que os escravos sejam proibidos de qualquer contato com o mundo exterior 

ao engenho. Aconselha que os escravos e o gado sejam bem tratados, pois são ambos 

fundamentais para a produção. E sugere, en passant que se cuide das escravas grávidas, 

das crianças e dos doentes. 

 Los Ingenios, foi publicado por um médico cubano formado em Harvard e casado 

com uma viúva dona de nove engenhos.  É um livro de propaganda sobre Cuba, ricamente 

ilustrado por litógrafos franceses, que foi financiado por alguns dos maiores plantadores. 

Apresenta, nas palavras do próprio Ghorbal, um “panorama idílico” das condições de 

alimentação, moradia, saúde e reprodução dos escravos, que inclui causos de hacendados 

bondosos, escravos felizes e ingenios repletos de criollitos. (Cantero 1857) 

 Entre outras afirmações, Ghorbal escreve, baseado em Bergard, Iglesias e Barcia, 

que “com a entrada em vigor da proibição do tráfico em 1820, em virtude do primeiro 

tratado ente a Espanha e a Inglaterra, operou-se, durante o período 1820-1844, uma 

transformação na estrutura demográfica, em comparação com a época anterior”. (Ghorbal 

2009) 

 Isso não encontra respaldo nos dados demográficos, que indicam, como 

mostramos acima, que o desequilíbrio dos sexos atingiu seu ponto mais alto em 1841. O 

autor parece não se dar conta de que os cubanos nunca cumpriram os tratados anglo-

espanhóis, e que, longe de se converterem ao círculo virtuoso de amelioration e do 

crescimento natural positivo, preferiram se apegar ferozmente ao tráfico atlântico. Bem 
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poderia disputar com a Condessa de Merlin a palma cor de rosa da história da escravidão 

em Cuba. 
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